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Bu çalışma yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan analiz ve değerlendirmelerin kullanılması tamamen 

tercihe bağlı olup, hiçbir koşulda yatırım tavsiyesi biçiminde yorumlanmamalıdır. Çalışmada kullanılan veriler kamuya açık ve 

güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan derlenmiştir. Yine de, bu çalışmadaki bilgilerin ve yorumların kullanılmasının ve/veya 

sunulan verilerdeki hata ve eksikliklerin doğurabileceği her türlü olumsuz sonuçtan dolayı Türk Girişim ve İş Dünyası 

Konfederasyonu ve her ne akitle bağlı olursa olsun her türlü çalışanı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 Ocak ayında aylık enflasyon %1 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %11,9’dan %10,4’e düştü. Ocak 

ayında aylık bazda en fazla fiyat gerileyişi giyim grubunda oldu (%6). Çekirdek enflasyon ise önceki aya 

göre 0,1 puan azaldı ve %12,2 oldu. 

 TÜİK’in yayınladığı Aralık ayı dış ticaret verilerine göre, 2016’nın aynı ayına kıyasla ihracat %8,6 oranında 

artarak 13,9 milyar Dolara, ithalat ise %25,4 oranında artarak 23,1 milyar Dolara yükseldi. Son verilerle 

birlikte 12 aylık ihracat geçen yıla göre %10 artışla 157,1 milyar Dolar, 12 aylık ithalat ise geçen yıla göre 

%17,7 artışla 233,8 milyar Dolar oldu. 12 aylık dış ticaret açığı %37 artışla 76,7 milyar Dolar olurken, enerji 

hariç dış ticaret açığı ise sadece %0,8 artarak 37,3 milyar Dolar oldu. 

 TÜİK’in yayınladığı ve tüketici kesimi ile reel kesim güveninin ortalamasını alan Ekonomik Güven 

Endeksi, Ocak ayında %10 artışla 104,9 değerine ulaştı. 

 İstanbul Sanayi Odası ve Markit işbirliğinde hazırlanan imalat sanayi PMI endeksi Ocak ayında imalat 

sanayi faaliyet koşullarında iyileşmeye işaret etti. Önceki ay 54,9 olan endeks Ocak ayında 55,7’ye yükseldi. 

İmalat sanayi üretimi 2011’den bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. 

 TİM verilerine göre, Ocak ayında ihracat geçen yıla göre %16,3 artarak 12,2 milyar Dolara yükseldi. Ocak 

ayında en fazla ihracat artışı “zeytin ve zeytinyağı” ürünlerinde yaşanırken, “deri ve deri mamulleri” ile 

“makine ve aksamları” kalemleri en fazla artış yaşanan diğer iki sektör oldu. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 ABD’de yeni yaratılan istihdam Ocak ayında 200 bin kişi arttı, işsizlik ise %4,1 seviyesinde kaldı. Öte 

yandan ücret artışları ise %2,9 ile son 8 yıldaki en güçlü artışı kaydetti. Fed’in bir sonraki faiz artışı için 

işsizlik seviyesinin düşüşü kadar ücret artışları da önem arz ediyor. 

 Euro Bölgesi’nde ekonomik büyüme yılın dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,7 artış 

olarak gerçekleşti. 2007 yılındaki yıllık %3’lük artıştan bu yana en güçlü büyümenin kaydedildiği bölgede, 

2017 yılında büyüme %2,5 olarak gerçekleşti.  

 Çin’de hizmet sektörü PMI endeksi Ocak ayında önceki aya göre 0,8 puan artarak 54,7 değerini aldı. 

Sektörün son 6 yıldaki en hızlı artışı gerçekleştirmesi büyüme için olumlu karşılandı. 

 Japonya’da imalat sanayi sektörü son 4 yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Ocak ayında imalat sanayi PMI 

endeksi, Aralık ayına göre 0,8 puan artarak 54,8 değerine yükseldi. 

 2016 yılında %0,2 oranında daralan Rusya ekonomisi, 2017’de %1,5 oranında büyüdü. 2016’da enerji 

fiyatlarındaki gerilemeden etkilenen Rusya ekonomisi, 2017’de ülkeye uygulanan ticari yaptırımların da 

kaldırılmasıyla tekrar büyümeye geçti. 
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Şekil 1: Enflasyonun Yıllık Değişimi, % (Ocak 

2008 – Ocak 2018) 

 
 

Şekil 2: 12 Aylık Dış Ticaret Dengeleri, Milyon 

Dolar (Ocak 1997 – Aralık 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Ekonomik Güven Endeksleri (Ocak 2013 

– Ocak 2018) 

 
 

Şekil 4: İmalat Sanayi PMI Endeksi ve Sanayi 

Üretim Endeksi (Ocak 2005 – Ocak 2018) 

 
Kaynak: İstanbul Sanayi Odası ve Markit 
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